
Parashas Behar: Ribbis – Reasons and Rationales

תורה1

שֶשךֶׁ.ְ שֶנ לָליָו,  לָע שְשיָמוןּ  תת ללאֹ- שֶשהֶׁ;  לנ תכ שֶיָהֶׁ לו,  תהֶׁ שְת ללאֹ- לָמךֶׁ-- שְע שְניָ  לָע שֶהֶׁ שֶאֹת- שְמיָ,  עע שֶאֹת- שֶוהֶׁ  תל עת שֶסףֶ  שֶכ 1שְאֹםִ-

שְחיָך, לָאֹ חְחיָ  תו ללקֹיָך;  אֵאֹ חְמ לָת  חְראֹ לָיָ תו שְביָת,  עתתר תו שֶשךֶׁ  שֶנ שְאֹתו  חְמ עקח  שְת עאֹל- לָמךֶׁ.ְ  שְע עחיָ  לָו לָשבָׁ  תותו חְגר  לָת בו,  תקֹ עז אֵח שֶהֶׁ תו לָמךֶׁ-- שְע לָיָדָו  לָטהֶׁ  לָמ שְחיָך, ו לָאֹ לָיָמוךֶׁ  שְכיָ- תו
חְתת לָל לָריָםִ-- תצ שְמ שֶרץֶ  שֶאֹ חְמ שֶכםִ,  תת שֶאֹ שְתיָ  חְצאֹ שֶשר-הֶׁו אאֹ שֶכםִ,  ללקֹיָ אֵאֹ לָוקֹ  תיָקֹ שְניָ,  אאֹ שֶלך.ְ  תכ לָאֹ חְתןּ  שְת ללאֹ- שְביָת,  עמתר תבָׁ שֶשךֶׁ; ו שֶנ תב חְתןּ לו,  שְת ללאֹ- תפך-- תס עכ שֶאֹת- לָמךֶׁ.ְ  שְע

שְהֶׁיָםִ.ְ לל חְלאֹ שֶכםִ  לָל תהֶׁיָות  שְל עעןּ,  ענ תכ שֶרץֶ  שֶאֹ שֶאֹת- שֶכםִ  2לָל

ללקֹיָך, אֵאֹ לָוקֹ  תיָקֹ תכך  שֶר לָבָׁ תיָ עעןּ  עמ תל שְשיָךֶׁ-- עת ללאֹ  שְחיָך  לָאֹ תל שְשיָךֶׁ, ו עת תכשְריָ  לָנ על לָשךֶׁ.ְ  שֶשר יָ אאֹ לָבָׁר  לָד לָכל- שֶשךֶׁ,  שֶנ שֶכל:  לאֹ שֶשךֶׁ  שֶנ שֶסףֶ  שֶכ שֶשךֶׁ  שֶנ שְחיָך,  לָאֹ תל שְשיָךֶׁ  עת ללאֹ-
לָתהָּ.ְ תש תלשְר לָמהֶׁ  לָש לָבָׁאֹ- לָתהֶׁ  עאֹ שֶשר- אאֹ שֶרץֶ,  לָאֹ לָהֶׁ עעל- שֶדָך,  לָיָ עלח  תש שְמ לכל  3תב

שֶשךֶׁ שֶנ לָיָדָו,  שְשיָבָׁ  חְהֶׁ שְניָ  לָע חְמ שֶיָהֶׁ.ְ …  תהֶׁ לָמיָו בו יָ לָד לָמת,  לָשהֶׁ--מות יָו לָע שֶלהֶׁ  חְאֹ לָהֶׁ חְעבָׁות  עהֶׁתו לָכל- חְאֹת  שֶיָהֶׁ,  תח ללאֹ יָ לָחיָ:  לָו עקֹח,  לָל שְביָת  עתתר תו עתןּ  לָנ שֶשךֶׁ  שֶנ עב
שֶיָהֶׁ.ְ תח ליָהֶׁ יָ לָח שְבָׁיָו-- לָאֹ אעווןּ  עב לָיָמות  ללאֹ  לָלךֶׁ: הֶׁואֹ,  לָהֶׁ עתיָ  חְּחקו תב לָשהֶׁ,  לָע עטיָ  לָפ תש שְמ לָקֹח-- לָל ללאֹ  שְביָת  עתתר 4תו

לָלםִ.ְ תלעְו ללאֹ יָמוט  שֶלהֶׁ--  חְאֹ חְשהֶׁ- לעְ לָקֹח:  לָל ללאֹ  שְקֹיָ,  לָנ עעל- עחדָ  לש תו שֶשךֶׁ--  שֶנ תב עתןּ  לָנ ללאֹ- תספו,  5עכ

כלי יקר2

עְיָקֹר טעְםִ אֹיָסור הֶׁריָבָׁיָת הֶׁואֹ לפיָ שהֶׁואֹ מסיָר מדָת הֶׁבָׁטחוןּ מןּ הֶׁאֹדָםִ, כיָ כל בָׁעְל משאֹ ומתןּ עְיָניָו נשואֹות אֹל דָ', לפיָ
שהֶׁואֹ מסופקֹ אֹםִ יָרויָח אֹו לאֹ, אֹבָׁל הֶׁנותןּ בָׁריָבָׁיָת - ריָוח שלו יָדָועְ וקֹצובָׁ, וסומך עְל עְרבָׁונו שבָׁיָדָו, ומןּ דָ' יָסיָר לבָׁו.ְ ומהֶׁ
שגםִ הֶׁלוהֶׁ עְובָׁר בָׁלאֹו לפיָ שהֶׁואֹ מחטיָאֹ אֹת הֶׁמלוהֶׁ ומסיָרו מןּ מדָת הֶׁבָׁטחוןּ, כנודָעְ מדָבָׁר הֶׁמלויָםִ בָׁריָבָׁיָת, שרובָׁםִ מקֹטניָ

 ומהֶׁ שמותר ליָתןּ בָׁריָבָׁיָת לעְכו"םִ, לפיָ שכל עְכו"םִ חזקֹתו6אֹמנהֶׁ ואֹבָׁיָריָ לבָׁ הֶׁרחוקֹיָםִ מצדָקֹהֶׁ, מצדָ כיָ אֹיָןּ בָׁטחונםִ בָׁדָ'.ְ
שהֶׁואֹ אֹלםִ וגזלןּ, אֹפיָלו אֹםִ הֶׁואֹ כבָׁוש תחת יָדָך, מכל מקֹוםִ דָרכו לבָׁאֹ בָׁעְקֹיָפיָןּ, ואֹפיָלו אֹםִ עְרבָׁונו בָׁיָדָו, לעְולםִ אֹיָנו בָׁטוח

7לאֹ בָׁקֹרןּ ולאֹ בָׁריָוח, ועְל כןּ תמיָדָ עְיָניָו נשואֹות אֹל הֶׁ' להֶׁציָלו מיָדָו, וזהֶׁ טעְםִ אֹיָסור הֶׁריָבָׁיָת בָׁכל מקֹוםִ.ְ

אבני נזר3

תליָאֹ.ְ דָמשוםִ דָמצוהֶׁ להֶׁלותו עְל כןּ כשנוטלאם כסף תלוה את עמי נראֹהֶׁ דָסבָׁיָראֹ ליָהֶׁ [להֶׁריָטבָׁ"אֹ] דָאֹיָסור רבָׁיָת בָׁמצות 
שכר עְל זהֶׁ חשיָבָׁ שנוטל בָׁחנםִ.ְ דָהֶׁהֶׁלואֹהֶׁ בָׁלאֹו הֶׁכיָ מחויָבָׁ.ְ וכמו שאֹסור ליָטול שכר עְל כל מצות של תורהֶׁ להֶׁזות ולקֹדָש.ְ

8והֶׁלוהֶׁ שנותןּ לו הֶׁואֹ מחמת אֹונס שצריָך ללוות.ְ .ְ.ְ.ְ

שערי ישר4

דָבָׁמסכת בָׁבָׁאֹ מציָעְאֹ פרקֹ אֹיָזהֶׁו נשך מפורש דָעְניָןּ רבָׁיָת מיָשך שיָיָך לגזל, רקֹ הֶׁהֶׁבָׁדָל בָׁיָןּ זהֶׁ לזהֶׁ דָהֶׁתםִ מדָעְתיָהֶׁ וגזל שלאֹ
מדָעְתיָהֶׁ, ואֹםִ הֶׁיָ’ סובָׁר הֶׁש"ס דָאֹיָסור רבָׁיָת הֶׁואֹ אֹיָסור אֹחר לגמריָ כאֹיָסור חלבָׁ ונבָׁיָלהֶׁ, אֹיָןּ צריָך לדָמות זהֶׁ לזהֶׁ ולחלקֹ
בָׁיָניָהֶׁםִ, ונראֹהֶׁ בָׁיָאֹור עְניָןּ זהֶׁ, דָהֶׁלאֹ סוףֶ סוףֶ אֹיָזהֶׁ עְניָןּ אֹיָסור שיָיָך בָׁכסףֶ של אֹחריָםִ אֹםִ לאֹ אֹיָזהֶׁ אֹבָׁיָזריָיָהֶׁו דָגזל, אֹלאֹ
הֶׁעְניָןּ הֶׁואֹ דָהֶׁתורהֶׁ יָרדָהֶׁ לדָעְת בָׁניָ הֶׁאֹדָםִ שהֶׁשתעְבָׁדָות לקֹבָׁל עְל עְצמו רבָׁיָת קֹצוצהֶׁ אֹףֶ שהֶׁלוהֶׁ עְושהֶׁ בָׁרצוןּ הֶׁואֹ רצוןּ
טועְיָםִ וכנעְשהֶׁ שלאֹ מדָעְת, שהֶׁואֹ בָׁעְצמו אֹיָנו מבָׁיָןּ אֹיָך שהֶׁואֹ מפסיָדָ לעְצמו עְל יָדָיָ נשך ותרבָׁיָת, ומהֶׁאֹיָ טעְמאֹ קֹראֹהֶׁ
תורהֶׁ עְניָןּ זהֶׁ בָׁשםִ נשך כנשיָכת נחש, שלפיָ שעְהֶׁ הֶׁואֹ כאֹבָׁ קֹל, ואֹחריָתו סכנת מות, ומהֶׁאֹיָ טעְמאֹ אֹסרהֶׁ תורהֶׁ עְניָןּ זהֶׁ,

שאֹףֶ עְל פיָ שעְל פיָ תורת הֶׁמשפטיָםִ אֹיָןּ כאֹןּ גזל שמדָעְתיָהֶׁ עְבָׁיָדָ, אֹבָׁל בָׁפניָמיָות הֶׁעְניָןּ יָהֶׁיָהֶׁ בָׁזהֶׁ תמציָת גזל, וגםִ להֶׁלוהֶׁ
9אֹסרהֶׁ תורהֶׁ שלאֹ להֶׁאֹכיָל גזיָלהֶׁ למלוהֶׁ, .ְ.ְ.ְ
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רד"ק5

ובָׁכללו שלאֹ הֶׁונהֶׁ אֹותו ולאֹ גזלו ולאֹ גנבָׁ ממנו, ומעְתהֶׁ אֹמר: שאֹפיָלולא עשה לרעהו רעה.  כבָׁר אֹמר כספו לא נתן בנשך,
בָׁרצונו לאֹ לקֹח ממונו בָׁדָבָׁר שיָש בָׁו אֹסור, והֶׁואֹ הֶׁנשך.ְ כיָ אֹףֶ עְל פיָ שנותןּ לו בָׁרצונו מוכרח הֶׁואֹ לתןּ, לפיָ שצריָך ללות
ממנו, והֶׁנהֶׁ הֶׁואֹ מחזיָר ממונו והֶׁנשך יָותר.ְ והֶׁנהֶׁ לוקֹח ממוןּ חבָׁרו שלאֹ כדָיָןּ, אֹףֶ עְל פיָ שהֶׁואֹ בָׁרצונו.ְ ולפיָ שהֶׁמעְשהֶׁ הֶׁזהֶׁ

יָהֶׁיָהֶׁ אֹדָםִ רגיָל בָׁו, כיָ אֹיָןּ אֹדָםִ קֹוראֹ עְליָו חמס כמו עְל הֶׁגזלהֶׁ ועְל הֶׁגנבָׁהֶׁ, לפיָכך הֶׁחמיָרהֶׁ עְליָו הֶׁתורהֶׁ, והֶׁזהֶׁיָרהֶׁ בָׁו הֶׁרבָׁהֶׁ.ְ
והֶׁנבָׁיָאֹיָםִ כתבָׁו אֹותו עְםִ הֶׁחמורות.ְ והֶׁרגיָל בָׁו יָצאֹ בָׁמעְט זמןּ ממונו.ְ ודָודָ ויָחזקֹאֹל לאֹ אֹסרו אֹלאֹ מהֶׁ שאֹסרהֶׁ הֶׁתורהֶׁ,

והֶׁתורהֶׁ לאֹ אֹסרהֶׁ אֹלאֹ ליָשראֹל, אֹבָׁל לנכריָ מותר כמו שנאֹמר: לנכריָ תשיָך.ְ ולאֹ נאֹמר כןּ בָׁגזלהֶׁ וגנבָׁהֶׁ ובָׁאֹבָׁדָהֶׁ ובָׁאֹונאֹהֶׁ,
כיָ אֹפיָלו לנכריָ אֹסור להֶׁונותו אֹו לגזלו אֹו לגנובָׁ ממנו, אֹבָׁל הֶׁנשך שהֶׁואֹ לוקֹח ממנו בָׁרצונו ובָׁדָעְתו מותר.ְ כיָ יָשראֹל חיָיָבָׁ
לעְשות חסדָ עְםִ יָשראֹל חבָׁרו, והֶׁהֶׁלואֹהֶׁ בָׁלאֹ נשך הֶׁואֹ חסדָ וטובָׁהֶׁ, ויָותר טובָׁהֶׁ בָׁמקֹומות מןּ הֶׁמתנהֶׁ, כיָ הֶׁרבָׁהֶׁ אֹנשיָםִ יָבָׁושו

לקֹחת הֶׁמתנהֶׁ ולאֹ יָבָׁושו לקֹחת הֶׁהֶׁלואֹהֶׁ.ְ ולאֹ כןּ יָשראֹל עְםִ הֶׁגויָ, כיָ אֹיָנו חיָיָבָׁ לעְשות עְמו חסדָ ולהֶׁלות לו ממונו בָׁחנםִ, בָׁיָ
בָׁרובָׁ הֶׁםִ שונאֹיָםִ יָשראֹל.ְ אֹבָׁל בָׁודָאֹיָ אֹםִ עְושהֶׁ הֶׁגויָ חסדָ וטובָׁהֶׁ עְםִ יָשראֹל חיָיָבָׁ לעְשות הֶׁיָשראֹל גםִ כןּ עְמו חסדָ ולהֶׁיָטיָבָׁ

לו.ְ והֶׁרחבָׁתיָ לך בָׁזהֶׁ כדָיָ שתמצאֹ בָׁו תשובָׁהֶׁ לנוצריָםִ שאֹומריָםִ כיָ דָודָ לאֹ הֶׁפריָש בָׁיָןּ יָשראֹל לגויָ, אֹלאֹ כל רבָׁיָת אֹסור.ְ וזהֶׁ
10לאֹ יָתכןּ בָׁו, כיָ דָודָ לאֹ אֹסר מהֶׁ שהֶׁתיָר משהֶׁ רבָׁנו עְל פיָ הֶׁאֹ-ל, והֶׁנהֶׁ אֹמרהֶׁ הֶׁתורהֶׁ: לאֹ תסףֶ עְליָו ולאֹ תגרעְ ממנו.ְ

תורה תמימה6

והֶׁנהֶׁ דָבָׁר יָדָועְ הֶׁואֹ, שבָׁדָורות הֶׁאֹחרוניָםִ הֶׁמציָאֹו הֶׁיָתר הֶׁלואֹהֶׁ בָׁרבָׁיָת בָׁהֶׁיָתר עְיָסקֹאֹ שנבָׁאֹר עְניָנו בָׁסמוך, ולכאֹורהֶׁ דָבָׁר
פלאֹ הֶׁואֹ שלאֹ מציָנו כל רמז קֹל בָׁתורהֶׁ להֶׁמצאֹת הֶׁיָתר לאֹיָסור זהֶׁ, ולאֹ נתבָׁאֹר הֶׁיָסודָ והֶׁבָׁסיָס עְל מהֶׁ ראֹו חז"ל לבָׁנות

עְמודָיָ הֶׁהֶׁיָתר.ְ

ונראֹהֶׁ בָׁזהֶׁ שראֹו חכמיָנו יָסודָ וגםִ הֶׁכרח להֶׁיָתר עְניָןּ זהֶׁ בָׁכלל, משוםִ דָחקֹרו ובָׁאֹו עְדָ תכונת הֶׁאֹיָסור הֶׁזהֶׁ בָׁיָסודָו ועְיָקֹרו
, שאֹז בָׁיָמיָ נתיָנת הֶׁתורהֶׁ הֶׁיָו עְיָקֹריָ יָסודָ חיָותםִ ועְסקֹםִ של יָשראֹל – עְבָׁודָתוחי אחיך עמךשבָׁתורהֶׁ הֶׁבָׁנויָ ומיָוסדָ עְל הֶׁעְניָןּ 

הֶׁאֹדָמהֶׁ, והֶׁואֹ הֶׁיָהֶׁ הֶׁיָסודָ והֶׁעְמודָ לעְשרםִ ולמצבָׁםִ, כיָ מיָ שהֶׁיָהֶׁ לו תבָׁואֹות בָׁהֶׁמוןּ הֶׁיָהֶׁ נחשבָׁ לעְשיָר, והֶׁכסףֶ לאֹ הֶׁיָהֶׁ נחשבָׁ
להֶׁםִ לעְיָקֹר ויָסודָ הֶׁחיָיָםִ, וכשהֶׁיָו לויָםִ כסףֶ לאֹ הֶׁיָהֶׁ למעְןּ עְשות מסחר וקֹניָןּ, רקֹ לעְמןּ הֶׁשג עְל יָדָו לחםִ ובָׁגדָ למיָ שחסר לו
כזהֶׁ משדָהֶׁו ועְבָׁודָתו, ולפיָ זהֶׁ ממיָלאֹ מובָׁןּ כיָ להֶׁעְניָ הֶׁלוהֶׁ הֶׁזהֶׁ לאֹ הֶׁיָהֶׁ כל חשבָׁוןּ לשלםִ רבָׁיָת וגםִ להֶׁמלוהֶׁ הֶׁעְשיָר לאֹ הֶׁיָהֶׁ

.ְ אֹבָׁלוחי אחיך עמךחסרוןּ ניָכר בָׁהֶׁלואֹת כספו בָׁלאֹ רבָׁיָת, אֹחריָ כיָ בָׁכלל לאֹ הֶׁיָהֶׁ להֶׁםִ עְסקֹ כספיָםִ ולאֹ שיָיָך בָׁשניָהֶׁםִ בָׁזהֶׁ 
בָׁיָמיָ הֶׁבָׁיָניָםִ שאֹבָׁדָהֶׁ ליָשראֹל חלקֹ ונחלהֶׁ בָׁעְבָׁודָת הֶׁאֹדָמהֶׁ, ונשאֹרו גויָ הֶׁחיָ רקֹ עְל הֶׁמסחר לבָׁדָו, לאֹ יָכלו עְודָ להֶׁחזיָקֹ

בָׁאֹיָסור רבָׁיָת, כיָ הֶׁכסףֶ נעְשהֶׁ ליָסודָ עְיָקֹריָ לאֹמצעְיָת הֶׁחיָיָםִ והֶׁמסחר, ונעְשהֶׁ עְסקֹ הֶׁרבָׁיָת עְסקֹ שוהֶׁ גםִ להֶׁלוהֶׁ גםִ להֶׁמלוהֶׁ,
, ולכןּ ראֹו חכמיָםִ למצואֹ הֶׁיָתר לאֹיָסור זהֶׁ, וחשבָׁו שעְל דָעְת כןּ לאֹ אֹסרהֶׁ הֶׁתורהֶׁ עְניָןּ זהֶׁוחי אחיך עמךושיָיָך בָׁשניָהֶׁםִ בָׁזהֶׁ 
11בָׁכולהֶׁ, כך נראֹהֶׁ ליָ.ְ

.ְהֶׁפיָרוש הֶׁשלםִ עְל תהֶׁליָםִ [לרדָ"קֹ] (יָרושליָםִ תשל"אֹ]), טו:הֶׁ, עְמודָיָםִ לו-לז10
תורהֶׁ תמיָמהֶׁ ויָקֹראֹ פרשת בָׁהֶׁר אֹות קֹצ"בָׁ.11ְ
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